
 
 
 

 

Termo de Referência 

 

 
Objeto: Aquisição de Monitor Multiparametros 

 
Quantidade: 

 
Quantidade Unidade Descrição 

5 UNID. MONITOR MULTIPARAMETROS DE SINAIS VITAIS PARA PACIENTES 
ADULTO, PEDIATRICO E NEONATO. DEVENDO POSSUIR: ECG para 
sete derivações selecionáveis em tela. Análise de arritmia e 
segmento ST. Frequencia cardiaca na faixa de 30 e 300 bpm. 
Saturação de oxigenio com faixa de medição de 0 a 100%. Pressão 
arterial não invasiva que faça o modo STAT ou continuo com faixa 
de medição 0 a 300mmHg, pelo metodo oscilometrico, com 
tolerancia a movimentos e transportes conforme certificação da 
ANSI/AAMI SP 10-2002, EM 1060-4, permitindo medições manuais e 
automaticas com intervalos programaveis, determinando a sistolica, 
diastolica e a media. Temperatura com faixa de medição de 0 a 50 
graus Celsius. Respiração por impedancia transtorácica. O monitor 
deve conter: alça para transporte em formato de gancho, acoplada 
para melhor portabilidade que possibilite a fixação em macas e 
camas hospitalares se a necessidade de acessórios externos. Peso 
de aproximadamente 3kg com a bateria. Sistema integrado de 
chamada de enfermeita. Tela de cristal liquido colorida de 7”, de 
matriz ativa para melhor visualização e diferenciação dos 
parametros em todos os angulos. Minimo de tres formas de ondas 
simultaneas em tela. Alarmes audiveis e visuais de todos os 
parametros. Alimentação de 100 a 240 V automatico. Bateria de alta 
performance de íon lítio para evitar o efeito memoria, com 
autonomia minima para duas horas. Memoria interna para 
armazenar aproximadamente 24 horas de tendencias, incluindo 
informações do paciente. Detecção de pulso de marca-passo e 
proteção contra desfibriladores. Conexão com central ou redes de 
informatica por cabos ou wireless. Garantia minima do equipamento 
por 02 anos comprovados conforme manual tecnico da ANVISA. 
Deverá acompanhar os seguintes acessorios: 1 cabo paciente de 03 
vias; 1 cabo extensor de 3m para pressão arterial; 1 braçadeira 
reutilizável adulto; 1 cabo extensor de 2m para o sensor de 
oximetria, 1 sensor de oximetria, 1 sensor de oximetria reutilizavel 
adulto, 1 cabo de energia. Manual de instruções em portugues.  

 

Prazo de entrega: 10 dias. 

 
 

Resumo justificativa: Para ser utilizado no Centro de especialidade Medica que será 
nesse momento uma unidade de retaguarda para pacientes de COVID-19. 


